Ceník služeb
včetně daně z přidané hodnoty
platný od 1.6.2015

Internet FiberNET FREE
- služba FiberNET FREE je vhodná pro nenáročné uživatele, kteří nesledují videa ani neposlouchají hudbu online,
přitom si ale chtěji rychle prohlédnout e-mailovou schránku, webové stránky, či chatovat s přáteli
- maximální rychlost přijímání a odesílání dat je 10Mb/s, je však možné ji dočasně navýšit v Samosprávě
- adresa IPv4 je sdílená s ostatními uživateli, IPv6 je přidělena každému uživateli zvlášť
- z důvodu neveřejné IPv4 je port 25 (SMTP) směrován přes smtp.albronix.cz a aplikován limit na 200 paralelních
spojení, což ale nijak neomezuje běžné užívání, pouze zabraňuje zneužívání služeb
- FUP - nebo také limit přenesených dat je nastaven na 5GB, po jeho vyčerpání dojde k omezení rychlosti
na 64Kb/s, FUP limit lze však navýšit pomocí Samosprávy
- v případě problémů s připojením je servis (pracovní dny 9-20h) zpoplatněn dle VOP a dohody se zákazníkem
- k FiberNET FREE nejsou dostupné žádné formy garance a nelze k němu dokoupit televizní balíčky
- FiberNET FREE je sdílená služba s ostatními uživateli a proto je dosažená rychlost závislá na ostatních
uživatelích této služby, což se může projevit zejména zpomalením poskytované služby

FiberNET FREE

10Mb/s, FUP 5GB, 1x IPv6

ZDARMA

Doplňkové služby k FiberNET FREE:
Instalační poplatek pro FiberNET FREE
Navýšení limitu v zůčtovacím období o 10GB
Navýšení maximální rychlosti až na 500Mb/s po dobu 3dní
Doporučený router D-LINK GO-RT-N150

1 499 Kč
99 Kč
50 Kč
399 Kč

Internet FiberNET STANDARD
- služba FiberNET STANDARD je vhodná pro uživatele, kteří sledují videa, poslouchají hudbu online,
prohlížejí e-mailovou schránku, webové stránky, či chatují s přáteli a vyžadují kvalitní služby kdykoliv ji potřebují
- maximální rychlost přijímání a odesílání dat je 500Mb/s
- adresa IPv4 je sdílená s ostatními uživateli, IPv6 je přidělena každému uživateli zvlášť
- z důvodu neveřejné IPv4 je port 25 (SMTP) směrován přes smtp.albronix.cz a aplikován limit na 200 paralelních
spojení, což ale nijak neomezuje běžné užívání, pouze zabraňuje zneužívání služeb, lze však dokoupit veřejnou IPv4
a tím tak mít službu bez tohoto omezení
- FUP - nebo také limit přenesených dat není aplikován
- v případě problémů s připojením je servis (pracovní dny 9-20h) zpoplatněn dle VOP a dohody se zákazníkem
- k FiberNET STANDARD je dodáváná Garance dostupnosti (SLA) 97%, dále pak Garance spokojenosti (vrácení
peněz během prvních 60ti dní pokud není uživatel se službou spokojen)
- FiberNET STANDARD je sdílená služba s ostatními uživateli a proto je dosažená rychlost závislá na ostatních
uživatelích této služby, což se může projevit zejména zpomalením poskytované služby, rychlost však nikdy
neklesne pod uživatelem zakoupenou Garanci minimální rychlosti
- doplňkovou službu IPTV lze z důvodu kvality služby možné zakoupit až od Garance minimální rychlosti 4Mb/s

FiberNET STANDARD

bez garance minimální rychlosti
s garancí minimální rychlosti 2Mb/s
s garancí minimální rychlosti 4Mb/s
s garancí minimální rychlosti 6Mb/s
s garancí minimální rychlosti 8Mb/s
s garancí minimální rychlosti 10Mb/s

199 Kč měsíčně
299Kč měsíčně
499Kč měsíčně
699Kč měsíčně
899Kč měsíčně
1 099Kč měsíčně

Doplňkové služby k FiberNET STANDARD:
Instalační poplatek pro FiberNET STANDARD
1x veřejná IPv4 + rozsah IPv6 /64
Dočasné navýšení Garance minimální rychlosti o 2Mb/s na 14 dní
Internetové prázdniny (pozastavení služby na domluvenou dobu - až tři měsíce)
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1 499 Kč
200 Kč měsíčně
150 Kč
200 Kč

Internet FiberNET PROFI
- služba FiberNET PROFI je vhodná pro uživatele, kteří potřebují přípojku jako pracovní nástroj; pro společnosti, restaurace,
hotely, zkrátka služba s vysokou propustností a nadstandardním servisem
- maximální rychlost přijímání a odesílání dat je 500Mb/s
- v ceně je 1x veřejná IPv4 a 1x rozsah IPv6 /64, je možné dokoupit i více balíčků
- FUP - nebo také limit přenesených dat není aplikován
- v případě problémů s připojením je dostupna podpora (NONSTOP) a servis (pracovní dny 9-20h) zpoplatněn
dle VOP a dohody se zákazníkem
- k FiberNET PROFI je dodáváná Garance dostupnosti (SLA) 99%, dále pak Garance spokojenosti (vrácení
peněz během prvních 60ti dní pokud není uživatel se službou spokojen)
- FiberNET PROFI je sdílená služba s ostatními uživateli a proto je dosažená rychlost závislá na ostatních
uživatelích této služby, což se může projevit zejména zpomalením poskytované služby, rychlost však nikdy
neklesne pod uživatelem zakoupenou Garanci minimální rychlosti
- doplňkovou službu IPTV lze zakoupit bez omezení

FiberNET PROFI

s garancí minimální rychlosti 20Mb/s
s garancí minimální rychlosti 40Mb/s
s garancí minimální rychlosti 60Mb/s
s garancí minimální rychlosti 80Mb/s
s garancí minimální rychlosti 100Mb/s

2 799 Kč měsíčně
4 799Kč měsíčně
6 799Kč měsíčně
8 799Kč měsíčně
10 799Kč měsíčně

Doplňkové služby k FiberNET PROFI:
0 Kč
200 Kč měsíčně
5 000 Kč

Instalační poplatek pro FiberNET PROFI
další 1x veřejná IPv4 + rozsah IPv6 /64
Dedikovaný spoj v pásmu 5Ghz

Ostatní služby pro FiberNET
Nastavení / změna reverzního záznamu pro veřejnou Ipv4/IPv6 adresu
Administrativní poplatek - reaktivace přípojky
Administrativní poplatek - převod smlouvy
Doporučený router D-LINK GO-RT-N150 pro FiberNET FREE a STANDARD bez garance min. rych.
Doporučený router D-LINK GO-RT-N300 pro FiberNET STANDARD s garancí min. rych. 2Mb/s
Doporučený router D-LINK DIR-605L pro FiberNET STANDARD s garancí min. rych. 4Mb/s
Doporučený router D-LINK DIR-850L pro FiberNET STANDARD s garancí min. rych. 6 a 8Mb/s
Doporučený router D-LINK DIR-868L pro FiberNET PROFI a STANDARD s gar. min. rych. 10Mb/s

300 Kč
300 Kč
400 Kč
399 Kč
499 Kč
699 Kč
1 999 Kč
3 499 Kč

Slevy
- při připojení 4 a více uživatelů najednou v jednom domě je účtován poloviční instalační poplatek
- při uzavření smlouvy na 24 měsíců se službou FiberNET STANDARD router za 1Kč a instalační poplatek pouze 999Kč
- při doporučení našich služeb novému uživateli, který s námi uzavře smlouvu, vzniká uživateli, který naše služby doporučil,
nárok na slevu v hodnotě 300Kč s DPH uplatnitelnou na služby poskytované společností Albronix s.r.o.

Telefonování pro FiberNET - zvýhodnené
ˇ balícky
ˇ VoIP
- VoIP balíčky jsou dostupné pro všechny tarify FiberNET
- balíčky obsahují volné minuty pro volání do pevných a mobilních sítí v ČR, vyjma barevné a duhové linky, po vyčerpání
a při volání na ostatní čísla je hovor účtován dle standardního VoIP ceníku
- VoIP volání lze používat na VoIP zařízeních; na mobilním telefonu, tabletu a PC je pak zapotřebí software pro VoIP volání

VoIP 60

předplacený balíček 60-ti minut

50 Kč měsíčně

VoIP 120

předplacený balíček 120-ti minut

100 Kč měsíčně
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IPTV - televize pro FiberNET
- služba IPTV je poskytována k službám s garancí minimální rychlosti 4Mb/s
- IPTV pro FiberNET obashuje službu timeshift, která umožňuje sledovat kanály až 30h zpětně, čili sledovat již
odvysílané programy nebo aktuální sledování pozastavit, případně i vrátit zpět
- IPTV pro FiberNET dále obsahuje prostor 40h pro nahrávání, včetně funkce “Nahrávání seriálů”
- pokud má uživatel aktivován základní balíček, je možné k němu dokupovat další balíčky kanálů
- poskytovatelem této služby je společnost sledovanitv.cz s.r.o., která zajišťuje i servis pro zákazníka
- IPTV je možné sledovat například na PC, zařízeních s Android nebo iOS, SmartTV či starších TV pomocí set-top-boxu
- IPTV je dostupná v normální kvalitě, ale také v HD pro maximální kvalitu obrazu
- doplňkové kanály k základní nabídce lze kombinovat, lze tedy navolit IPTV + HBO + SPORT

IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

100 Kč měsíčně

- základní nabídka kanálů je 28 rozhlasových stanic a 43 televizních programů: ČT1, ČT2, NOVA, NOVA Cinema, Fanda TV,
Smíchov(skupina NOVA pozastavila dočasně své programy pro IPTV - obnova je ve vyjednávání), Kinosvět, FilmBox, ČT :D, ČT Art,
Relax, Rebel, Retro, ČT24, ČT Sport, Slovak Sport 2, Sport 5, Prima, Prima COOL, Prima Lova, Prima Zoom, TV Noe, Óčko, Óčko Gold,
Šlágr TV, FUN1, Polsat Sport News, Polsat, ORF eins, ORF zwei, TV Barandov, regionalnitelevize.cz, France 24, Russia Today, RT
Documentar, Jednotka, Dvojka, Markíza, Dajto, Doma, JOJ, JOJ Plus, WAU, TA3, TV Mňam, Filmpro, Městská Televize Otrokovice

FilmBox k IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

130 Kč měsíčně

- dalších 11 televizních programů: FilmBox HD, Fast & Fun Box, Filmbox Arthouse, FilmBox Premium, FilmBox Family, FightBox, Erox,
360TuneBox, DocuBox, FashionBox, Eroxxx

HBO k IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

190 Kč měsíčně

- další 3 televizní programy: HBO, HBO 2, HBO Comedy

SPORT k IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

150 Kč měsíčně

- dalších 6 televizních programů: Slovak Sport 1, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport 1, Sport 2, Golf channel

BASIC k IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

250 Kč měsíčně

- dalších 31 televizních programů: FilmBox, National Geographic, Animal Planet, Travel Channel, Cartoon Network, Boomerang,
Nickelodeon, Disney Channel, Minimax, Jim Jam, VH1, Film Europe, Sport1, Sport2, Slovak Sport, AXN, AXN Black, AXN White, Kino
CS, Doku CS, Muzika CS, Discovery, Discovery : TLC, Discovery Science, Discovery: World, Discovery : Investigation, CNN,
TV5MONDE, Eurosport, Eurosport2, Deluxe Music, MTV

MAXI k IPTV

s timeshift 30h + 40h na nahrávání

600 Kč měsíčně

- všechny další dostupné programy: FilmBox, National Geographic, Animal Planet, Travel Channel, Fishing&Hunting, Cartoon
Network, Boomerang, Nickelodeon, Disney Channel, Minimax, Jim Jam, VH1, Film Europe, Sport1, Sport2, Slovak Sport, AXN, AXN
Black, AXN White, CS Film + CS mini, Kino CS, Doku CS, Muzika CS, Discovery, Discovery : TLC, Discovery Science, Discovery: World,
Discovery : Investigation, History Channel, CNN, TV5MONDE, Fast & Fun Box, Filmbox Arthouse, FilmBox HD, FilmBox Premium,
FilmBox Family, FightBox, Erox, 360TuneBox, DocuBox, FashionBox, Eroxxx, Brazzers TV, Europe, Playboy TV, HBO, HBO2, HBO
comedy, Eurosport, Eurosport2, Cinemax, Cinemax2, Deluxe Music, MTV, Golf Channel

Doplňkové služby k IPTV:
1 399 Kč
30 Kč měsíčně
85 Kč měsíčně

Set-top-box pro připojení k televizi
Více obrazovek - +2 souběžné streamy
Rozšíření místa pro nahrávání na 120h

Albronix s.r.o.

info@albronix.cz

+420 731 876 000

Slezská 45,13000, Praha 3
Společnost je zapsáná u Městského soudu v Praze - Spisová značka C 212201, IČ 01822268, DIČ CZ01822268

